
 
 

УКРАЇНА 
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
11700, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка,16, тел. (04141) 3-53-91 

Е-mail: 04053654@nvrda.zht.gov.ua  Код ЄДРПОУ 04053654 
 

ПРОТОКОЛ №9 
чергового засідання районної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій 
м. Новоград-Волинський          «28» квітня 2021р.    
    
Присутні:  
Заступники голови комісії: Туровський І.Й. 
Члени комісії: Мисцицький М.М., Коваль О.С., Корпач Н.О., Ковальський Я.О. 
                         Приходько О.М., Борис В.М., Савчук А.А., Семенець І.В., Фіщук  
                         Р.А.   
                   
Запрошені: Новоград-Волинський міський голова Боровець М.П., представники   
                    релігійних організацій району. 
Провів засідання голова комісії, голова державної адміністрації Авраменко В.Г. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Щодо дотримання карантинних протиепідемічних заходів для 

«червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення СОVID-19 на 

території району та контроль за їх дотриманням у період вихідних, 

святкових та поминальних днів. 
 

Доповідачі: 
1. Завідувач Новоград-Волинським міжрайонним 

відділом ДУ "Житомирський обласний 

лабораторний центр МОЗ України" КОРПАЧ Н.О. (у 

разі виникнення потреби чи за бажанням). 
затвердили порядок денний та регламент роботи комісії). 
 

ОСНОВНА ЧАСТИНА: 
 

1. СЛУХАЛИ: Щодо дотримання карантинних протиепідемічних 

заходів для «червоного» рівня епідемічної небезпеки 

поширення СОVID-19 на території району та контроль 

за їх дотриманням у період вихідних, святкових та 

поминальних днів. 
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Відповідно до законів України "Про захист населення від інфекційних 

хвороб", та закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення", Кодексу цивільного захисту України, постанов 

Кабінету Міністрів України: від 11 березня 2020 № 211 “Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами), від 20 травня 2020р. № 

392 “Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2" (зі змінами), від 22 липня 2020р. № 641 "Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 

із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами), від 09 грудня 2020 року № 1236 "Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі 

змінами), в районі продовжується виконання заходів з ліквідації надзвичайної 

ситуації, пов’язаної із запобіганням поширенню гострої респіраторної хвороби 

СОVID-19. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

1. Голова державної адміністрації АВРАМЕНКО В.Г. 
2. Генеральний директор КНП «Новоград-Волинське міськрайТМО» 

БОРИС В.М.  
3. Директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Чижівської сільської ради» ПРИХОДЬКО О.М.  
4. Директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоград-

Волинської міської ради» ВОШКО І.Я.  
5. Начальник Новоград-Волинського районного управління ГУ 

Держпродспоживслужби України в Житомирській області КОВАЛЬ О.С. 

(у разі виникнення потреби чи за бажанням). 
6. Заступник начальника відділу превенції Новоград-Волинського 

райвідділу поліції ГУ Національної поліції України в Житомирській 

області МОСЦИЦЬКИЙ М. М.  
7. Новоград-Волинський міський голова БОРОВЕЦЬ М.П. 
8. Представники релігійних організацій району. 
9. Головний спеціаліст відділу житлово – комунального господарства, 

архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту 

населення та оборонної роботи райдержадміністрації КОВАЛЬСЬКИЙ 

Я.О. (оголошення проекту рішення комісії). 
 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення районної комісії з урахуванням 

пропозицій та зауважень, внесених в ході обговорення (одноголосно): 
1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 

року № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
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протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2" (зі змінами від 21 квітня 2021 року № 405), продовжити на 

території району карантин до 30 червня 2021 року. 
До 30 червня 2021 року 

 

2. Міським, селищним і сільським радам району (за згодою), відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 "Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (із 

змінами), забезпечити впровадження обмежувальних протиепідемічних заходів 

на відповідній території, згідно до встановленого рівня епідеміологічної 

небезпеки. 

Термін – на період дії карантину 
 
 
 

3. Відділу інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю, 

цифрового розвитку і цифровізації  райдержадміністрацій (Курбанова А.О.), 
міським, селищним і сільським радам району (за згодою) через офіційні сайти 

райдержадміністрації та міських, селищних і сільських рад району забезпечити 

роз'яснювальну роботу та інформування населення, щодо запровадження 

рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України на території району і 

відповідній території на період вихідних, святкових та поминальних днів, а 

саме: 
 

3.1.  Рекомендувати проведення онлайн-богослужінь для вірян. 
3.2.  Збільшити кількість сесій благословення та зменшити їхню тривалість. 
3.3.  Зафіксувати вхідні двері/блоки на територію та у приміщення храмів у 

відкритому стані. 
3.4.  Перебувати в масках, як в середини приміщень, так і на вулиці, на 

подвір'ях, на території храмів. 
3.5.  Встановити обмеження на відвідування служби перед благословенням 

всередині храмів (одна людина на 4 м2). 
3.6.  Встановити заборону на здійснення обрядів, що передбачають фізичний 

контакт (напр. поцілунки святинь). 
3.7.  Забезпечити дотримання дистанції між прихожанами на вулиці – не 

менш ніж 1,5 метра. 
3.8.  Рекомендувати відвідувати обряд благословення та освячення їжі лише 

одній особі від домогосподарства, без сімейних відвідувань. 
3.9.  Людям похилого віку та з хронічними захворюваннями утриматися від 

відвідування храмів, краще освятити святковий кошик на свіжому повітрі біля 

церкви. 
3.10.  Утриматися від святкових відвідувань родичів та друзів, щоб не 

наражати одне одного на небезпеку. 
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                                                                       Термін - 01- 04 травня 2021 року 
                                                                                            08-10 травня 2021 року 
 

4. Рекомендувати представникам релігійних закладів району проведення 

богослужінь, під-час пасхального свята та поминальних днів, здійснювати з 

дотриманням карантинних вимог. 
Термін - 01- 04 травня 2021 року 

                                                                                         08-10 травня 2021 року 
 

5. Начальнику Новоград-Волинського райвідділу поліції головного 
управління Національної поліції України в Житомирській області             

(Гнатенко А.І.), Начальникам Новоград-Волинського, Баранівського, 

Ємільчинського райуправлінь головного управління Держпродспоживслужби в 

Житомирській області (Коваль О.С., Козир Ю.Г., Демʼянчук О.В.) посилити 

контроль за дотриманням громадянами обмежувальних заходів та забезпечити 

громадський порядок на території населених пунктів району на період 

карантину, особливо у період на період вихідних, святкових та поминальних 

днів. 
 

Термін – на період дії карантину 
 
 
 

6. Контроль за виконанням протокольного рішення покласти на першого 

заступника голови, керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
Новоград-Волинської райдержадміністрації Івана Туровського. 
 
 
 
 
Голова державної адміністрації,  
голова комісії                                                                     В’ячеслав АВРАМЕНКО  
 
 
 
 
Секретар комісії                                                                Ярослав КОВАЛЬСЬКИЙ 


